Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NR ….................………..
zawarta w Otwocku w dniu ................................................................ pomiędzy
Beneficjentem: Województwem Mazowieckim ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa NIP: 11324-53-940, poprzez jednostkę realizującą projekt/płatnika faktury: Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku przy ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock,
w imieniu którego działa:
1. Dyrektor - Sylwester Chołast
2. Główna Księgowa - Grażyna Sokołowska,
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na dostawę wyposażenia wraz z montażem do wylęgarni raków:
szlachetnego i błotnego oraz ryb: szlachetnego i błotnego oraz ryb: strzebli błotnej i różanki
w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych, zadanie
nr 1 Czynna ochrona raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - sprzęt nowy, nieużywany,
z gwarancją,
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wraz z montażem
zgodnie ze Szczegółowym opisem zakresu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą z
dnia ................, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy i specyfikacją istotnych warunków
zamówienia na dostarczenie sprzętu wraz z montażem w zakresie określonym w Szczegółowym
opisem zakresu zamówienia.
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§2
Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Realizacja zamówienia - dostarczenie i montaż sprzętu na dzień ........................
2. Wykonawca dostarcza i montuje na swój koszt sprzęt do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozruchu urządzeń technologicznych, w tym
urządzeń pracujących w obiegu wodnym oraz urządzeń elektrycznych, w celu weryfikacji ich
poprawnego funkcjonowania, jak również zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla 2
wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zasad obsługi tych urządzeń.

1.
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3.
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6.
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§3
Kwota zapłaty
Strony ustalą kwotę zapłaty za wykonanie wymienionej w §1 dostawy w wysokości
.......................... zł brutto (słownie: ...............................złotych brutto), w tym należny podatek
VAT w wysokości .................... zł (słownie.....................złotych).
Strony ustalają, że wszystkie podatki i opłaty z tytułu realizacji umowy obciążają Wykonawcę.
Kwota zapłaty zostanie wypłacona w terminie 30 dni na nr rachunku bankowego
Wykonawcy:........................................................................................................................................,
po dostarczeniu sprzętu i przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo
wypełnionego dowodu księgowego, wraz z dostarczeniem kart technicznych określających
parametry sprzętu oraz pisemnej gwarancji oraz po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu
potwierdzającego obiór sprzętu.
W przypadku stwierdzenia wad w realizacji części umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę w
terminie nie dłuższym jak 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego dowodu
księgowego, o którym mowa w ust. 3, do usunięcia wad.
Termin usunięcia uchybień nie może być dłuższy jak 14 dni od dnia, kiedy Wykonawca otrzyma
pisemne wezwanie do usunięcia wad o których mowa w ust. 4.
Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego
złożenia dowodu księgowego, o którym mowa ust. 3, a termin płatności wynagrodzenia biegnie od
początku.
Za datę zapłaty strony przyjmują datę złożenia przelewu w banku prowadzącym rachunek
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że płatność ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
nastąpi nie wcześniej niż po dacie przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego
w danym roku budżetowym.
§4
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcy gwarancji.
2. Okres gwarancji o którym mowa w ust. 1 dotyczy dostarczonego sprzętu i jego montażu
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy.
3. Na pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy przedmiotu zamówienia wykonawca udziela
gwarancji na okres wskazany w ofercie, o której mowa w § 1 ust.2 umowy.
4. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie
czynności serwisowych do 24 godzin od oficjalnego zgłoszenia dostępnymi środkami łączności
przez Zamawiającego.
5. Wykonawca będzie wykonywał pełną nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania
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gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie
gwarancyjnej.
6. Jeżeli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie podejmuje czynności serwisowych,
Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi gospodarczemu na
koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji.
7. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii (usterek)
w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży do serwisu
i z powrotem oraz wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów i części
eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie
zastosowane w trakcie realizacji uprawnienia wynikające z gwarancji części mają być
oryginalne i fabrycznie nowe.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi zgodnie z odrębnymi przepisami prawa w tym
zakresie.
9. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji.
10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
gwarancji.
11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył
Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał napraw rzeczy
objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
§5
Kary umowne
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają odpowiedzialność na
zasadzie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w § 2 - w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,1 % całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
§6
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
zrealizowanej do dnia odebrania przedmiotowej informacji od Zamawiającego.

§7
Zmiany umowy
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
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której dokonano wyboru wykonawcy – art. 144 ust. 1 ustawy, w następującym zakresie i przy
wystąpieniu określonych warunków:
1. Zmiana stawki VAT – w sytuacji zmiany stawki VAT wynikającej ze zmian
obowiązujących przepisów,
2. Terminu wykonania zamówienia, w przypadku zmian w terminie realizacji projektu,
niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zmiany parametrów dostarczanego sprzętu, pod warunkiem, że będzie to sprzęt o lepszych
parametrach technicznych, zgodnych z wymaganiami SIWZ. Ciężar udowodnienia, że
proponowany sprzęt posiada lepsze parametry techniczne od zaproponowanego w ofercie
oraz równoważności sprzętu ciąży na Wykonawcy.
4. Warunkiem dokonania zmian wskazanych w pkt. 1-3 jest:
a) niezwłocznie zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałej okoliczności oraz złożenie na
piśmie wniosku do zawierającego:
- opis i ewentualne udokumentowanie okoliczności, której zmiana dotyczy wraz
z uzasadnieniem;
- propozycję zmiany, która musi być korzystna dla Zamawiającego i nie może być mniej
korzystna niż określona w ofercie na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) ocena przez Zamawiającego proponowanych zmian i podjęcie decyzji o ich słuszności.
c) podpisanie aneksu do umowy.
§8
Postanowienia dodatkowe
1. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezpośrednio współpracuje z
następującymi pracownikami Zamawiającego:
Robert Belina – tel. 22 779 26 94, e-mail: r.belina@parkiotwock.pl
Katarzyna Winczakiewicz - tel. 22 779 26 94, e-mail:
ksiegowosc@parkiotwock.pl
Pracownikom tym przysługuje prawo nadzoru postępu prac oraz dokonania odbioru przedmiotu
zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1, o czym Zamawiający
poinformuje pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany.
3. Osobą, ze strony Wykonawcy, do bieżącego kontaktu podczas realizacji przedmiotu zamówienia
jest
…………………………………… mail: ………………, telefon …………………...
§9
Tajemnica umowy
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, z wyjątkiem
powszechnie dostępnych, o jakich dowiedział się przy wykonaniu umowy.

§10
Inne postanowienia
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1. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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